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Termomodernizacja budynków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego zakończona!

W kwietniu br. zakończono kompleksową termomodernizację 
budynków Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Głubczycach. 

Dzięki staraniom Zarządu Powiatu w Głubczycach w marcu 2020 r. zo-
stała podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Termomodernizacja 
obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego 
– Etap II” na mocy, której Powiat Głubczycki otrzymał dofinansowanie 
do realizacji inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków, 
w których mieści się Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy. 

Dofinansowanie w kwocie ponad 562 tys. zł pochodzi z Europejskie-
go Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach projektu realizowane-
go z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 
na lata 2014-2020. Całkowita wartość inwestycji wyniosła ponad 2,4 
mln zł. z czego wydatki poniesione z budżetu powiatu wyniosły ponad 
1,8 mln zł. 

W ramach inwestycji do budynków szkoły doprowadzono przyłącze ga-
zowe, zmodernizowana została kotłownia budynku szkoły i budynku in-
ternatu, dzięki czemu oba te budynki oraz przyłączona do sieci CO sala 
gimnastyczna zyskały ekologiczne, gazowe źródło ciepła. W ramach prac 
termomodernizacyjnych wykonane zostały docieplenia stropów między 
poszczególnymi kondygnacjami budynków, wymieniona została stolar-
ka okienna i drzwiowa, a jedna z perełek miasta Głubczyce - przepiękny 
zabytkowy budynek przyszkolnego internatu zyskał nowy dach, którego 
zwieńczeniem jest odreustarowana przy okazji remontu kopuła z iglicą.

Przeprowadzone w kompleksie szkolnym zabiegi termomodernizacyj-
ne miały na celu redukcję emisji CO2 i szkodliwych pyłów do atmosfery 
miasta, a także oszczędność energii cieplnej, a co za tym idzie również 
kosztów ogrzewania. 

Realizacja inwestycji była dopełnieniem szerszej koncepcji termomo-
dernizacji budynków użyteczności publicznej pozostających w zarządzie 
Powiatu Głubczyckiego. Po inwestycjach na budynkach Zespołu Szkół 
Mechanicznych w Głubczycach oraz Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach, budynek Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawcze-
go był już ostatnim budynkiem szkolnym wymagającym termomoderni-
zacji. 

Pozwolenie 
na budowę - 
o czym warto 

wiedzieć?
str. 8
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POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce  ul. Pocztowa 6

tel. (77)  485-20-37   fax (77)  485-87-60
e-mail: opgl@praca.gov.pl   www.glubczyce.praca.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach prowadzi

 dla Pracodawców i Przedsiębiorców w ramach

 współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje pod numerem

tteell.. ((7777)) 448855 2200 3377 ww.. 3333 

lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy

w Głubczycach, ul. Pocztowa 6 (pok. nr. 13)  

 

Pamiętamy i pamiętać 
będziemy!

W kwietniu i w maju 1940 
roku decyzją najwyż-

szych władz Związku Sowiec-
kiego zamordowano około 
22 tys. polskich więźniów 
i jeńców wojennych. 

W Lesie Katyńskim spoczęły 
ciała 4415 z nich, celem ataku 
było zgładzenie polskiej elity. 
13 kwietnia obchodzimy Dzień 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyń-

skiej oraz 81. rocznicę masowej II 
wywózki Polaków na Sybir.

Przedstawiciele władz samorzą-
dowych powiatu głubczyckiego 
na czele z Wicestarostą Anitą 

Juchno uczcili apelem 
pamięci, modlitwą oraz 
złożeniem kwiatów 
pod Pomnikiem Sybira-
ków na cmentarzu ko-
munalnym w Głubczy-
cach tych, którzy ginęli 
i cierpieli za wolność Oj-
czyzny. 

Rocznica zbrodni katyń-
skiej to przejmujące wy-
darzenie, które każdego 

roku przywołuje wspo-
mnienia o wydarzeniu sprzed lat.

Juchno uczcili apelem 
pamięci, modlitwą oraz 
złożeniem kwiatów 
pod Pomnikiem Sybira-
ków na cmentarzu ko-
munalnym w Głubczy-
cach tych, którzy ginęli 
i cierpieli za wolność Oj-
czyzny. 

Rocznica zbrodni katyń-
skiej to przejmujące wy-
darzenie, które każdego 

POWIATOWY  URZĄD  PRACY  W  GŁUBCZYCACH
48-100 Głubczyce  ul. Pocztowa 6

tel. (77)  485-20-37   fax (77)  485-87-60
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Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach prowadzi

 dla osób pozostających bez pracy zarejestrowanych w PUP Głubczyce w ramach

oorraazz 

 współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Szczegółowe informacje pod numerem

tteell.. ((7777)) 448855 2200 3377 ww.. 1133 

lub bezpośrednio w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy
w Głubczycach, ul. Pocztowa 6 (pok. nr. 1)  

„Polska - to taka kraina,
która się w sercu zaczyna.
Potem jest w myślach blisko,
w pięknej ziemi nad Wisłą.
Jej ścieżkami chodzimy,
budujemy, bronimy.
Polska – Ojczyzna...

Kraina, która się w sercu zaczyna”

„Polska” – Ryszard Przymus

W tym roku obchodzimy już 230. 
rocznicę uchwalenia Konstytucji  3 
Maja, w celu upamiętnienia tego 
ważnego wydarzenia przedstawi-
ciele Zarządu Powiatu w Głubczy-
cach złożyli kwiaty pod Pomnikiem  
Czynu Zbrojnego w Głubczycach, 
upamiętniając tych, którzy o tę 
konstytucję walczyli.  Powszechnie 
przyjmuje się, że Konstytucja 3 Maja 
była pierwszą w Europie i drugą na 
świecie (po konstytucji amerykań-
skiej z 1787 r.) nowoczesną, spisaną 
konstytucją.

230. Rocznica Uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja
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XX FESTIWAL KULTURY 
POWIATOWEJ

Trwa jubileuszowa XX edycja Fe-
stiwalu Kultury Powiatowej. Jest 

ona wyjątkowa nie tylko ze względu 
na swój jubileusz ale również na czas 
z jakim przyszło nam się zmierzyć. Ze 
względu na pandemię wszystkie dzia-
łania będą odbywać się w sieci. Przypo-
minamy o przesyłaniu prac w nieprze-
kraczalnym terminie do 18.06.2021r.
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 

30.09.2021r. Wszystkie prace zostaną 
opublikowane na portalach społeczno-
ściowych i stronach internetowych orga-
nizatora oraz współorganizatorów.

Regulaminy dostępne są na stronie: 
www.powiatglubczycki.pl

Przedłużenie kadencji Dyrektora 
SOSzW w Głubczycach

Zarząd Powiatu w Głubczycach po-
wierzył na kolejną 5-letnią kaden-

cję  Panu Tomaszowi Kiszczykowi peł-
nienie funkcji Dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno - Wychowawczego 
w Głubczycach. 

Uroczystego wręczenia aktu powierzenia 
w dniu 21 kwietnia br. dokonał Starosta 
Piotr Soczyński, który podkreślił jak waż-
ne i odpowiedzialne obowiązki spoczy-
wają na barkach dyrektorów placówek 
oświatowych, szczególnie podczas kształ-
cenia zdalnego. 

Gratulujemy! Życzymy kolejnych sukce-
sów oraz satysfakcji w pracy zawodowej!

SPIS TELEFONÓW
Sekretariat
tel: 77 405 36 60

Wydział Finansowo - Budżetowy
tel: 77 405 36 73, 77 405 36 74 

Wydział Geodezji i Nieruchomości
tel: 77 405 36 81
Ewidencja Gruntów
tel: 77 405 36 82, 77 405 36 83
Ośrodek Dokumentacji Kartograficznej
tel: 77 405 36 86, 77 405 36 89
Gospodarka Nieruchomościami
tel: 77 405 36 84

Wydział Ogólno - Organizacyjny
tel: 77 405 36 66

Wydział Budownictwa i Architektury
tel: 77 405 36 75, 77 405 36 76

Wydział Oświaty i Zdrowia
tel:77 405 36 78

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa
tel:77 405 36 71,77 405 36 72

Wydział Drogownictwa
tel: 77 405 36 67, 77 405 36 68

Wydział Powiatowego Biura Promocji
tel: 77 405 36 85, 77 405 36 88

Wydział Komunikacji i Transportu 
tel: 77 485 04 93,77 485 08 87,77 485 22 75

Biuro Rady Powiatu
tel: 77 405 36 80

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego
tel: 77 405 36 65

Powiatowy Rzecznik Konsumentów
tel. 77 405 36 69

STAROSTWO POWIATOWE
w Głubczycach
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    Dla przedmiotowego terenu nie ma opracowanego planu zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z zapisami w studium uwarunkowań i kierunków 
    zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz zatwierdzonym uchwałą Rady Miejskiej w Kietrzu nr III/6/2014 z dnia 18 grudnia 2014 r.: 
    -  teren działki nr 260, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny ukształtowane, 
    -  teren działki nr 273/2, obręb Pilszcz przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi – tereny projektowane. 
6. Sposób zagospodarowania nieruchomości zgodny z zapisem w studium  uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Kietrz:    
     -  działka nr 260 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi, 
     -  działka nr 273/2 - pod zabudowę mieszkaniową niskiej intensywności i usługową wsi. 
7. Obciążenia, zobowiązania, prawa i umowy na rzecz osób trzecich istniejące na nieruchomości: 
     - na działce nr 260 istnieje zobowiązanie do umożliwienia przejazdu i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi działki nr 273/1, prawo 
       to obejmuje pas działki nr 260 o szerokości 3,00 metrów usytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1, pas ten przebiega w linii 
       prostej od drogi publicznej ulicy Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji położonej na działce nr 273/1. 
8. Terminy wnoszenia opłat: 
    - czynsz dzierżawny płatny będzie miesięcznie z góry do 10 dnia każdego miesiąca.  
9. Zasady aktualizacji opłat: 
     Czynsz dzierżawny może być indeksowany corocznie o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za poprzedni rok kalendarzowy     
     publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Pierwsza indeksacja może nastąpić w roku następnym po roku, w którym zawarta zostanie umowa 
     dzierżawy. O zmianie wysokości czynszu dzierżawnego, wydzierżawiający zawiadamiać będzie dzierżawcę na piśmie. Nowa stawka czynszu      dzierżawnego 
     obowiązywać będzie od miesiąca następującego po miesiącu otrzymania przez dzierżawcę pisma zawiadamiającego o zmianie wysokości      czynszu  dzierżawnego, 
     bez potrzeby zmiany umowy dzierżawy.   

        10. Zgodnie z ustawą z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( jednolity tekst Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm. ) do ustalonego w przetargu 
               czynszu dzierżawnego zostanie doliczony podatek VAT według obowiązujących stawek. W dniu podania do publicznej wiadomości niniejszego 
               wykazu  stawka  podatku wynosi  23%. 

      11. Termin przetargu: 
     - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 260 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 10°° w siedzibie Starostwa   Powiatowego w Głubczycach,                   
        ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja 2021 
        roku  wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem 
        wpłaty „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka nr 260 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa;  
    - przetarg w sprawie dzierżawy działki nr 273/2 odbędzie się w dniu 24 maja 2021 roku o godzinie 1045 w siedzibie Starostwa   Powiatowego w Głubczycach,                     
       ul. Kochanowskiego 15 ( parter -  sala konferencyjna ).W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli najpóźniej w dniu 19 maja 2021 roku  
       wpłacą wadium  na konto: Starostwo Powiatowe w Głubczycach PKO BP  S.A. O/Głubczyce  Nr  25 1020 3714 0000 4502 0012 8348, wpisując tytułem wpłaty                 
       „ dzierżawa nieruchomości Skarbu Państwa położonej w Pilszczu – działka nr 273/2 ”. Za datę wpłaty na konto uważa się datę uznania rachunku Starostwa. 
     Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio: odwołania przetargu, 
     zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg 
     wygra, zalicza się na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego. Organizator przetargu zawiadomi osobę ustaloną w wyniku przetargu na dzierżawę nieruchomości                
     o miejscu i terminie zawarcia umowy dzierżawy. Jeżeli osoba ustalona na dzierżawcę nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie 
     podanym na zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi. Uczestnicy przystępujący do 
     przetargu zobowiązani są do przedłożenia dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz dowodu wpłaty wadium, a pełnomocnicy ponadto zobowiązani są 
     przedłożyć pełnomocnictwo. Nie posiadanie takich dokumentów spowoduje niedopuszczenie do przetargu.                                                                                
12.Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn. 
13.Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Starostwa Powiatowego w Głubczycach, na stronie internetowej 
     Starostwa Powiatowego w Głubczycach  oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

                                                                                                                                                                                                      S T A R O S T A 
 
                                                                                                                                                                                                                   mgr  Piotr  Soczyński 

STAROSTA  GŁUBCZYCKI 
     ul. Kochanowskiego 15                                                                                                                                                                                                                    Głubczyce 2021-04-19 
       48-100  Głubczyce                                                                                                                                                                                                                             
Nr G.6845.5.2019 

O G Ł O S Z E N I E 
Starosta Głubczycki, zgodnie z art. 39 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce  nieruchomościami  (j.t. Dz. U z 2020 r. poz. 1990 ze zm.)  

ogłasza  
V przetarg ustny  nieograniczony na dzierżawę nieruchomości 
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Pilszcz 

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej   i zagrodowej wsi przy ul. 
Wojska Polskiego.  Działka stanowi obecnie teren zieleni. Dojazd do działki ulicą 
Wojska Polskiego o nawierzchni asfaltowej, o niewielkim natężeniu transportu 
samochodowego. Kształt działki korzystny, regularny prostokąt, rzeźba terenu 
pozioma. Uzbrojenie techniczne – wodociąg, sieć energetyczna, sieć telefoniczna. 
Dzierżawca  działki nr 260 będzie zobowiązany do umożliwienia przejazdu                 
i przechodu przez działkę każdoczesnemu właścicielowi i użytkownikowi 
działki nr 273/1. Prawo to obejmuje pas działki     nr 260 o szerokości 3,00 
metrów usytuowany na wprost bramy wjazdowej do posesji położonej na 
działce nr 273/1. Pas ten przebiega w linii prostej od drogi publicznej ulicy 
Wojska Polskiego do bramy wjazdowej do posesji położonej na działce                    
nr 273/1. 
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Pilszcz 

 

Działka położona w obrębie zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej wsi                
w sąsiedztwie ul. Wojska Polskiego. Dojazd do działki drogą transportu rolnego                
o nawierzchni utwardzonej tłuczniem od drogi gminnej w kierunku Uciechowic,                
o nawierzchni asfaltowej.  
Kształt działki korzystny, rzeźba terenu pozioma. Uzbrojenie techniczne – 
wodociąg, sieć energetyczna. Działka zabudowana budynkiem gospodarczym                       
o powierzchni użytkowej 306 m2. Budynek parterowy, niepodpiwniczony, 
wybudowany w technologii tradycyjnej. Określa się stopień zużycia technicznego 
budynku w wysokości 40 %. Instalacje wewnętrzne  wymagają remontu bieżącego. 
Pokrycie dachu z eternitu do wymiany, stolarka okienna przerdzewiała, drewniana 
do wymiany, bramy i drzwi stalowe z blachy płaskiej do konserwacji. 
Na działce znajdują się pozostałości po zasiekach betonowych na kiszonkę.   
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1. Pierwsze przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 04 grudnia 2020 roku. 
2. Drugie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 12 stycznia 2021 roku. 
3. Trzecie przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 22 lutego 2021 roku. 
4. Czwarte przetargi w sprawie wydzierżawienia przedmiotowych nieruchomości odbyły się w dniu 09 kwietnia 2021 roku. 
5. Przeznaczenie nieruchomości: 

Termomodernizacja budynku Domu Pomocy 
Społecznej w Branicach

„Zmniejszenie zużycia energii w Domu Po-
mocy Społecznej w Klisinie, Filia w Brani-
cach poprzez kompleksową termomoderni-
zację, wymianę oświetlenia i montaż pomp 
ciepła” tak nazywa się zadanie, które re-
alizuje powiat głubczycki w Domu Pomocy 
Społecznej w Klisinie Filia w Branicach. 

Remont placówki rozpoczął się jesienią w ubie-
głym roku. Obecnie wymienione jest pokrycie 
dachu, centralne ogrzewanie oraz zostały za-
montowane pompy ciepła. W najbliższym cza-

sie zostanie wymieniona stolarka drzwiowa 
i okienna, zostanie również przeprowadzona 
renowacja elewacji ścian budynku. 

Dzięki kompleksowej termomodernizacji, wy-
mianie oświetlenia, montażu pomp ciepła, 
zmniejszone zostanie zużycie energii, a  w kon-
sekwencji zmniejszy się emisja CO2.

Wykonawcą robót jest  Firma Remontowo-Bu-
dowlana DER-POL Dariusz Cieślik z siedzibą 
w Bogdanowicach.

Planowana data zakończenia przedsięwzięcia 
przez Wykonawcę to 31.07.2021r.

Zadanie dofinansowane jest przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie oraz  ze środków Pań-
stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeł-
nosprawnych.

Powiat 
Głubczycki

Kwota dofinansowania przez NFOŚiGW w Warszawie: 
2 266 409,00 PLN

Kwota dofinansowania ze środków PFRON: 
474 289,00 PLN
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WIELKIE marzenia zdobywa się MAŁYMI krokami
Julia Żełudkowska, mieszkanka Lisięcic dotarła do półfinału The 

Voice Kids IV.

Powiat głubczycki jest pełen młodych talentów, jednym z nich jest 14-let-
nia Julia, która od zawsze kochała śpiewać. Z czasem dziecięce wykony-
wanie piosenek przerodziło się w pasję. 

Muzyka towarzyszyła jej od najmłodszych lat, kiedy to brała udział 
w różnego rodzaju konkursach wokalnych podczas, których odnosiła 
wiele sukcesów. Ta utalentowana nastolatka potrafi również grać na gi-
tarze, pisze swoje własne teksty oraz muzykę. 

Drugą pasją Julii jest sport, a szczególnie piłka nożna. Miłością do gry 
w piłkę zaraził ją tato, z którym często grała od najmłodszych lat. Pew-
nego dnia nasza mieszkanka dowiedziała się o castingach on-line do 

programu The Voice Kids 
i wysłała swoje zgłoszenie 
z wykonaniem piosenki 
w wersji polskiej i anglo-
języcznej. Jakie było jej za-
skoczenie, gdy otrzymała 
telefon z zaproszeniem 
na kolejne castingi, które 
umożliwiły jej dotarcie aż 
do „przesłuchań w ciem-
no”, czyli do tego momen-
tu, gdzie dla uczestników 
zaczyna się podróż życia 

i spełniają się marze-
nia, a o odwrócenie 
foteli jurorów warto 
walczyć do ostatnich 
sekund piosenki. „Kie-
dy odwrócił się Tomson 
z Baronem i Cleo nie 
wiedziałam kogo mam 
wybrać, jednak bliższa 
mojemu sercu była dru-
żyna chłopaków i po 
krótkim namyśle wy-
brałam właśnie ich”

Julia dotarła aż do etapu „Sing Off”, czyli półfinału, gdzie wykonała bar-
dzo emocjonującą piosenkę „Can’t take my eyes off you” Glorii Gaynor, 
jednocześnie oczarowując jurorów, którzy podkreślali, że scena to jest 
właśnie jej miejsce i widać, że czuje ją całym sercem.

„Udział w programie pozwolił mi na poznanie wielu wspaniałych ludzi, 
zdobycie nowego doświadczenia muzycznego i wokalnego. Na pewno nie 
jest to koniec mojej przygody z karierą muzyczną, mam jeszcze wiele pla-
nów i marzeń do zrealizowania. Jestem bardzo wdzięczna moim rodzicom, 
którzy zawsze są dla mnie wsparciem i kibicują każdemu mojemu pomy-
słowi” - mówi Julia. 

Julii gratulujemy odniesionego sukcesu i trzymamy kciuki za dalszą re-
alizacje marzeń!  

Remonty na drogach powiatowych

Pomorzowiczki Pomorzowice - Klisino

W ostatnim czasie Powiat Głubczycki po-
zyskał ponad 4 mln zł. dofinansowania 

na przebudowę kolejnych dróg. 

Wnioski projektowe do konkursu Funduszu 
Dróg Samorządowych zostały złożone jeszcze 
w ubiegłym roku. Decyzja rozstrzygająca nabór 
została ogłoszona z końcem kwietnia br. Kwota 
dofinansowania wynosi 50%, czyli ok. 4 mln. zł. 

W ramach projektów planuje się zmodernizo-
wanie dwóch dróg powiatowych. Pierwsza z 
nich dotyczy przebudowy drogi powiatowej nr 

1220O na odcinku Lewice – Michałkowice wraz 
z budową ronda w miejscowości Lewice. Druga 
zostanie przeprowadzona na drodze nr 1213O 
relacji Klisino – Pomorzowice. Łącznie zostanie 
przebudowanych ponad 7,5 km dróg powiato-
wych celem poprawy bezpieczeństwa miesz-
kańców powiatu. 

Ponadto w Biernatowie wykonana została za-
budowa otwarta rowu melioracyjnego. Dokład-
nie rok temu w wyniku ulewnych deszczy, rów 
melioracyjny uległ całkowitemu zniszczeniu. 
Mając na względzie bezpieczeństwo mieszkań-
ców Zarząd Powiatu podjął starania w celu na-
prawienia szkód spowodowanych przez ulewy. 

„Został odbudowany rów i zabezpieczony korpus 
drogi wraz z poboczem, a dzięki zamontowa-
nym barierkom uczestnicy ruchu drogowego, a w 
szczególności dzieci będą mogły bezpiecznie ko-
rzystać z drogi.” – mówi Wicestarosta A. Juchno

Wykonawcą prac jest Przedsiębiorstwo Robót 
Inżynieryjnych A. Bąk z Głubczyc. Wartość in-
westycji to około 280 tys. zł. 

Lewice

Biernatów - przed remontem

Biernatów - w trakcie prac remontowych
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NIE PAL ŚMIECI – PAL KALORIE !!!
Hasłem tym chcemy uświadomić mieszkańcom naszego Powiatu 

że odpadów palić w ogóle nie można – jeśli już mamy cokolwiek 
palić to najlepiej kalorie, co na pewno będzie z pożytkiem i dla na-
szego zdrowia i dla kondycji fizycznej.

Niestety, wciąż bardzo wiele osób zamiast segregować, woli wrzucić 
odpady do pieca… Niektórzy ludzie postrzegają spalanie śmieci w do-
mowych kotłach grzewczych jako łatwy i darmowy sposób na ogrzanie 
swojego mieszkania oraz na pozbycie się odpadów. Jest to zastanawia-
jące, gdyż i tak wszyscy mieszkańcy płacą za odbiór odpadów ( również 
tych spalonych w piecu ). 

Zanim wrzuci się plastikową butelkę do pieca, warto mieć na uwadze 
fakt, że odpady cechują się małą wydajnością energetyczną, a ich spala-
nie w piecach powoduje niszczenie kominów, w których osadza się mo-
kra sadza, co może przyczynić się do zatkania przewodów kominowych. 
W efekcie pojawia się zagrożenie, nie tyl-
ko w postaci zatrucia czadem, ale i pożaru 
domu.

Ważne również by zrozumieć że w efek-
cie takiego postępowania zamiast cokol-
wiek zyskać możemy stracić to, co naj-
cenniejsze, a więc zdrowie.

Wszyscy muszą w końcu zdać sobie sprawę, 
że domowe piece nie są przystosowane do 
spalania odpadów.

W kotłach domowych NIE WOLNO spalać:

• Polietylenu i politereftalanu etylenu (np. 
plastikowych opakowań i butelek);

• Gumy i odpadów gumowych (opony, 
uszczelki);

• Tekstyliów (tkaniny, dzianiny);

• Odpadów skórzanych (obuwie, ubrania);

• PCV, PP (elementy kanalizacyjne, wodocią-
gowe i inne z PCV i PP);

• Papieru i opakowań kartonowych bielo-
nych związkami chloru i z nadrukiem farb 
kolorowych (np. kolorowe czasopisma, ko-
lorowe opakowania kartonowe);

• Drewna malowanego, lakierowanego i impregnowanego (stare meble, 
opakowania drewniane);

• Innych, których termiczne przekształcenie w instalacjach domowych 
może mieć negatywny wpływ na środowisko naturalne.

Oddychanie jest najprostszą, najbardziej naturalną dla człowieka, czyn-
nością. Niestety, jakość powietrza, którym oddychamy w Polsce często 
odbiega od norm, a i z pięknem natury niewiele ma wspólnego. Choroby 
serca, układu oddechowego, astma czy rak płuc – to tylko niektóre 
z zagrożeń, jakie niesie ze sobą niska emisja. Dlaczego?

W procesach spalania ważną rolę odgrywa temperatura. Gdy jest zbyt 
niska, powstają produkty niecałkowicie utlenione, mające toksyczne 
właściwości, takie jak tlenek węgla (pospolicie zwanym czadem), tlenki 
azotu, tlenki siarki, a także metale ciężkie (np. kadm, ołów i rtęć). Spala-
nie odpadów w domowych piecach odbywa się właśnie w niskich tem-
peraturach (200-500°C). W efekcie powstają też inne szkodliwe związki, 
takie jak dioksyny i furany, które należą do grupy zanieczyszczeń rako-
twórczych. Emisja tych związków wraz z dymem wydobywającym się 
z domowego komina może być nawet siedemset razy większa niż pod-
czas ich spalania w profesjonalnej spalarni.

Grupą szczególnie narażoną na działanie niskiej emisji są osoby starsze 
i dzieci.

Co możemy spalać ?

W kotłowniach domowych na paliwa stałe MOŻNA spalać wyłącznie 
paliwa przeznaczone do danego rodzaju kotła, kominka czy pieca, 
czyli:

• Węgiel różnego sortu

• Gaz

• Olej opałowy

• Drewno, biomasę

• Pelety z biomasy

• Brykiety z biomasy

Uchwała antysmogowa to regulacja praw-
na, która dotyczy wszystkich użytkowni-
ków kotłów, pieców i kominków na paliwo 
stałe w województwie opolskim  od dnia 1 
listopada 2017 roku, a więc:

• mieszkańców,

• prowadzących działalność gospodarczą (ko-
tły o mocy do 1 MW),

• właścicieli budynków wielorodzinnych,

• spółdzielnie, wspólnoty,

• samorządy lokalne.

Uchwała antysmogowa wskazuje rodzaj pa-
liw zakazanych do stosowania, czyli co można 
spalać. Realizacja uchwały antysmogowej ma 
doprowadzić do poprawy jakości powietrza 
w regionie, a tym samym przyczynić się do po-
prawy naszego zdrowia i większego komfortu 
życia. Przede wszystkim należy podkreślić, 
że zakazy i ograniczenia dotyczą całego roku 
kalendarzowego.

Uchwała zakazuje stosowania:

1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produ-
kowanych z wykorzystaniem tego węgla,

2. mułów i flotokoncentratów węglowych, tj. 
paliwo uziarnieniu mniejszym niż 3 mm,

3. paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem mułów lub flotokon-
centratów węglowych,

4. paliw stałych produkowanych z węgla kamiennego, w których zawar-
tość frakcji o uziarnieniu mniejszym niż 3 mm jest większa niż 15%,

5. drewna i biomasy drzewnej, których wilgotność wstanie roboczym 
przekracza 20%.

Jakie sankcje grożą za niedostosowanie się do uchwały antysmogo-
wej ?

Sankcje stosowane w przypadku naruszenia postanowień uchwały 
określone zostały w art. 334 Prawa ochrony środowiska, który stano-
wi, że „kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, określo-
nych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie art. 96, 
podlega karze grzywny”. Zgodnie z art. 24 Kodeksu wykroczeń grzywna 
wynosi od 20 zł do 5000 zł, przy czym w postępowaniu mandatowym 
można nałożyć grzywnę w wysokości do 500 zł, a jeżeli czyn wyczerpuje 
znamiona wykroczeń określonych w dwóch lub więcej przepisach usta-
wy 1000 zł (art. 96 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia).

19:00–22:00 

Wydarzenie 
Miejsce 
ul. Główna 321, 00-000 Jakieś miasto 
www.example.com

STAWIAM NA EKOLOGIĘ
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Ocena jakości wody przeznaczonej 
do spożycia przez ludzi na terenie 

powiatu głubczyckiego w I kwartale 2021 r.

Podstawę zapewnienia kon-
sumentom bezpiecznej 

wody do spożycia stanowią 
zarówno badania realizowane 
w ramach nadzoru organów 
Państwowej Inspekcji Sanitar-
nej, jak i badania wykonywane 
przez producentów wody w ra-
mach kontroli wewnętrznej.

Przekroczenie parametrów okre-
ślonych w rozporządzeniu wy-
maga każdorazowo dokonania 
oceny zagrożeń oraz określania 
przydatności wody do spożycia. 
Ocena jakości wody sporządzana 
jest osobno dla każdego wodo-
ciągu. 

Woda wykorzystywana do zbio-
rowego zaopatrzenia ludności 
na terenie powiatu głubczyckie-
go pochodzi z ujęć podziemnych. 
Jakość wody skontrolowano w 17 
wodociągach.

W ramach prowadzonego moni-
toringu jakości wody pobrano 57 
próbek do badań mikrobiologicz-
nych i 41 próbek do badań fizy-
kochemicznych. 

Z uwagi na zanieczyszczenie mi-
krobiologiczne wody z wodo-
ciągu publicznego Włodzienin 
stwierdzono warunkową przy-
datność wody do spożycia oraz 
wydano stosowny komunikat.

Krótkotrwałe zanieczyszczenia 
wody odnotowano także w wodo-
ciągach publicznych: Sucha Psi-
na, Branice, Bliszczyce, Głubczy-
ce, Amandów – Tłustomosty.

W wyniku prowadzonego postę-
powania administracyjnego oraz 
podjętych działań naprawczych, 
zanieczyszczenia zostały w krót-
kim czasie wyeliminowane. 

Na koniec I kwartału, wszystkim 
konsumentom na terenie powia-
tu głubczyckiego, dostarczono 
wodę, w ramach zbiorowego za-
opatrzenia, zgodną z wymagania-
mi określonymi w rozporządze-
niu Ministra Zdrowia 7 grudnia 
2017 r. w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi. 

Państwowy Powiatowy Inspektor

Sanitarny w Głubczycach

Mgr Alina Mazur - Ciapa

UWAGA, 
ZWIERZĘTA NA DRODZE!

Policjanci z głubczyckiej 
drogówki apelują do kie-

rowców o zachowanie szcze-
gólnej ostrożności w okolicach 
lasów, ale także łąk i pól, gdzie 
na drogę często wychodzą dzi-
kie zwierzęta.

Najprostszym sposobem unik-
nięcia kolizji z dziką zwierzyną 
jest zdjęcie nogi z gazu. Jak się za-
chować, gdy dostrzeżemy zwie-
rzę na drodze?

Każdy kierowca powinien pa-
miętać o zachowaniu szczególnej 
ostrożności i zwracaniu uwagi 
na znaki, które informują go o za-
grożeniach. Wybiegająca na dro-
gę zwierzyna może być bardzo 
dużym zagrożeniem.

Zderzenie z dzikim zwierzęciem 
może być bardzo groźne w skut-
kach. Najprostszym sposobem 
uniknięcia kolizji z dziką zwie-
rzyną jest, zdjęcie nogi z gazu. 
Zawsze gdy wjeżdżamy w tereny 
leśne, bądź takie w których mogą 
pojawić się dzikie zwierzęta od-
puśćmy pedał gazu – to nam da 
większe szanse w chwili gdy 
na jezdnię wtargnie nieoczeki-
wany gość.

Jak się zachować, gdy dostrzeże-
my zwierzę na drodze?

• należy przede wszystkim zwol-

nić i uważnie obserwować drogę 
i jej otoczenie. Jeśli zwierzę nas 
dostrzeże, powinno zejść nam 
z drogi. Jeśli się nie wystraszy, 
możemy próbować użyć sygna-
łu dźwiękowego oraz mrugania 
światłami

• należy mieć też świadomość, 
że światła mogą też przykuć 
uwagę zwierzęcia i unierucho-
mić je prosto przed naszym nad-
jeżdżającym samochodem

• zmniejszenie prędkości i omi-
nięcie zwierzęcia jest najlepszym 
rozwiązaniem.

• Nie powinniśmy wychodzić 
z samochodu w celu płoszenia 
zwierzęcia, bo może być agre-
sywne.

źródło: https://glubczyce.policja.gov.pl/
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Wniosek o pozwolenie na budowę  - wszystko co trzeba wiedzieć
Pozwolenie na budowę wyda-

wane jest na wniosek inwe-
stora. 

KTO MOŻE WYSTĄPIĆ Z WNIO-
SKIEM / ZAINICJOWAĆ SPRAWĘ? 

Wnioskodawcami mogą być osoby 
fizyczne i osoby prawne, a gdy cho-
dzi o państwowe i samorządowe 
jednostki organizacyjne i organiza-
cje społeczne – również jednostki 
nieposiadające osobowości praw-
nej. Wnioskodawca może działać 
przez pełnomocnika, którym może 
być wyłącznie osoba fizyczna. Peł-
nomocnictwo powinno być pod-
pisane osobiście przez wniosko-
dawcę, gdy inwestorem jest osoba 
fizyczna lub przez osobę (osoby 
uprawnione), gdy inwestorem 
jest osoba prawna. W przypadku 
wniosku składanego przez osobę 
prawną prosimy o podanie nume-
ru z Krajowego Rejestru Sądowego 
lub innego właściwego rejestru. 
W przypadku załatwiania sprawy 
przez pełnomocnika, pełnomocnik 
dołącza do akt oryginał lub urzę-
dowo poświadczony odpis pełno-
mocnictwa, przy dokonaniu pierw-
szej czynności ze swoim udziałem. 

ZASADY DOTYCHCZASOWE:

w brzmieniu do dnia 19.09.2020 
DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA 
BUDOWĘ BUDYNKU MIESZKAL-
NEGO JEDNORODZINNEGO ORAZ 
INNEGO OBIEKTU BUDOWLANE-
GO NIŻ BUDYNEK MIESZKALNY 
JEDNORODZINNY NALEŻY DOŁĄ-
CZYĆ (Zgodnie z art. 33 ust. 2 usta-
wy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane):

1. Cztery egzemplarze projektu 
budowlanego wraz z opiniami, 
uzgodnieniami, pozwoleniami i in-
nymi dokumentami wymaganymi 
przepisami szczególnymi oraz za-
świadczeniem, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7 (zaświadczenie 
o wpisie na listę członków wła-

ściwej izby samorządu zawodo-
wego), aktualnym na dzień opra-
cowania projektu; nie dotyczy to 
uzgodnienia i opiniowania prze-
prowadzanego w ramach oceny 
oddziaływania przedsięwzięcia 
na środowisko albo oceny oddzia-
ływania przedsięwzięcia na ob-
szar Natura 2000; 

2. Oświadczenie o posiadanym 
prawie do dysponowania nieru-
chomością na cele budowlane;  

3. Decyzję o warunkach zabudo-
wy i zagospodarowania terenu, 
jeżeli jest ona wymagana zgodnie 
z przepisami o planowaniu i zago-
spodarowaniu przestrzennym;

4. Pozwolenia, o których mowa 
w art. 23 ust. 1 (pozwolenie usta-
lające lokalizację sztucznych wysp, 
konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich oraz określa-
jące warunki ich wykorzystania 
na tych obszarach) i art. 26 ust. 1 
(pozwolenie ustalające lokalizację 
kabli lub rurociągów na obsza-
rach morskich wód wewnętrznych 
i morza terytorialnego i warunki 
ich utrzymywania na tych obsza-
rach), oraz decyzję, o której mowa 
w art. 27 ust. 1 (decyzja ministra 
właściwego do spraw gospodar-
ki morskiej w zakresie układania 
i utrzymywania kabli lub rurocią-
gów w wyłącznej strefie ekono-
micznej, wydana po zasięgnięciu 
opinii ministrów właściwych do 
spraw: energii, gospodarki, kultury 
i ochrony dziedzictwa narodowe-
go, rybołówstwa, środowiska, go-
spodarki wodnej, wewnętrznych 
oraz Ministra Obrony Narodowej) 
ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypo-
spolitej Polskiej i administracji 
morskiej, jeżeli są one wymagane; 

5. W przypadku obiektów zakła-
dów górniczych oraz obiektów 
usytuowanych na terenach za-
mkniętych i terenach, o których 
mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na te-
renie pasa technicznego, portów 
i przystani morskich, morskich 
wód wewnętrznych, morza teryto-
rialnego i wyłącznej strefy ekono-
micznej, a także na innych terenach 
przeznaczonych do utrzymania 
ruchu i transpor-
tu morskiego), 
postanowienie 
o uzgodnieniu 
z organem ad-
ministracji ar-
chitektoniczno 
- budowlanej, 
o którym mowa 
w art. 82 ust. 2, 
projektowanych 

rozwiązań w zakresie: 

a. linii zabudowy oraz elewacji 
obiektów budowlanych projekto-
wanych od strony dróg, ulic, pla-
ców i innych miejsc publicznych, 

b. przebiegu i charakterystyki 
technicznej dróg, linii komunika-
cyjnych oraz sieci uzbrojenia tere-
nu, wyprowadzonych poza granice 
terenu zamkniętego, portów mor-
skich i przystani morskich, a także 
podłączeń tych obiektów do sieci 
użytku publicznego; 

6. W przypadku drogi w transeuro-
pejskiej sieci drogowej: 

a. wynik audytu bezpieczeń-
stwa ruchu drogowego, o któ-
rym mowa w art. 24l ust. 1 ustawy 
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 
publicznych, 

b. uzasadnienie zarządcy dro-
gi, o którym mowa w art. 24l ust. 
4 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 
o drogach publicznych; 

7. Umowę urbanistyczną, jeżeli 
jej zawarcie jest wymagane zgod-
nie z miejscowym planem rewita-
lizacji. 

8. W przypadku instalacji radio-
komunikacyjnych - oświadcze-
nie projektanta, posiadającego 
uprawnienia budowlane do pro-
jektowania w specjalności, o której 
mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2 lub 4 
lit. a, że instalacja radiokomuni-
kacyjna nie spełnia warunków, 
o których mowa w przepisach wy-
danych na podstawie art. 60 usta-
wy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o śro-
dowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środo-
wiska oraz o ocenach oddziaływa-
nia na środowisko; 

9. Oświadczenie projektanta do-
tyczące możliwości podłączenia 
projektowanego obiektu bu-
dowlanego do istniejącej sieci 
ciepłowniczej, zgodnie z warun-
kami określonymi w art. 7b usta-
wy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - 
Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 
r. poz. 755, z późn. zm.), złożone 
pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za złoże-
nie fałszywego 
oświadczenia 
w y n i k a j ą c e j 
z art. 233 § 6 
ustawy z dnia 6 
czerwca 1997 r. 
- Kodeks karny 
(Dz. U. z 2019 
r. poz. 1950 
i 2128 oraz 

z 2020 r. poz. 568, 875 i 1086); 
składający oświadczenie jest obo-
wiązany do zawarcia w nim klau-
zuli o następującej treści: „Jestem 
świadomy(-ma) odpowiedzialno-
ści karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastę-
puje pouczenie organu o odpowie-
dzialności karnej za składanie fał-
szywych oświadczeń.

Ponadto do wniosku należy do-
łączyć:

1. Pełnomocnictwo (jeżeli ustano-
wiono pełnomocnika) w formie 
zgodnej z art.33 ustawy Kodeks 
postępowania administracyjnego

Obowiązek dołączenia załącz-
ników może wynikać również 
z przepisów odrębnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRO-
JEKTU BUDOWLANEGO

Projekt budowlany, stanowiący za-
łącznik do wniosku o pozwolenie 
na budowę, opracowuje osoba po-
siadająca uprawnienia budowlane 
do projektowania w specjalności 
odpowiedniej do zakresu tego pro-
jektu a w razie potrzeby zapewnia 
udział osób z uprawnieniami do 
projektowania w innych specjal-
nościach i odpowiada za ich wza-
jemne skoordynowanie, zgodnie 
z art. 20 ust. 1 pkt 1a) Prawa bu-
dowlanego. Zakres i treść projektu 
budowlanego powinny być dosto-
sowane do specyfiki i charakteru 
obiektu oraz stopnia skompliko-
wania robót budowlanych. Pro-
jekt budowlany powinien spełniać 
wymagania określone w decyzji 
o warunkach zabudowy i zagospo-
darowania terenu, jeżeli jest ona 
wymagana zgodnie z przepisami 
o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym a przypadku istnie-
nia miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego projekt 
budowlany powinien być zgodny 
z ustaleniami miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzenne-
go. Poza wymaganiami określony-
mi w art. 34 ust. 3 Prawa budow-
lanego, projekt budowlany musi 
spełniać także warunki określone 
w rozporządzeniu Ministra Trans-
portu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. 
w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy projektu budowlanego.

Od dnia 19 września 2020r. obo-
wiązują nowe przepisy ustawy Prawo 

budowlane zgodne, z którymi przez 
okres 12 miesięcy, inwestor ma prawo 
składać projekty budowlane, wg. no-

wych lub dotychczasowych zasad.
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ZASADY NOWE w brzmieniu od dnia 19.09.2020

DO WNIOSKU O POZWOLENIE NA BUDOWĘ 
BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZIN-
NEGO ORAZ INNEGO OBIEKTU BUDOWLA-
NEGO NIŻ BUDYNEK MIESZKALNY JEDNO-
RODZINNY NALEŻY DOŁĄCZYĆ (Zgodnie z art. 
33 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo 
budowlane):

1. Trzy egzemplarze projektu zagospoda-
rowania działki lub terenu oraz projektu 
architektoniczno-budowlanego wraz z opi-
niami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi 
dokumentami, których obowiązek dołączenia 
wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub ko-
piami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i in-
nych dokumentów; 

2. Oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele bu-
dowlane (druk oświadczenia B-3 o posiada-
nym prawie do dysponowania nieruchomo-
ścią na cele budowlane do pobrania na stronie 
www.powiatglubczycki.pl); 

3. Decyzję o warunkach zabudowy i zago-
spodarowania terenu, jeżeli jest ona wyma-
gana zgodnie z przepisami o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym; 

4. Pozwolenia, o których mowa w art. 23 ust. 
1 (pozwolenie ustalające lokalizację sztucz-
nych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich 
obszarach morskich oraz określające warunki 
ich wykorzystania na tych obszarach) i art. 26 
ust. 1 (pozwolenie ustalające lokalizację kabli 
lub rurociągów na obszarach morskich wód 
wewnętrznych i morza terytorialnego i warun-
ki ich utrzymywania na tych obszarach), oraz 
decyzję, o której mowa w art. 27 ust. 1 (decy-
zja ministra właściwego do spraw gospodarki 
morskiej w zakresie układania i utrzymywa-
nia kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie 
ekonomicznej, wydana po zasięgnięciu opinii 
ministrów właściwych do spraw: energii, go-
spodarki, kultury i ochrony dziedzictwa naro-
dowego, rybołówstwa, środowiska, gospodarki 
wodnej, wewnętrznych oraz Ministra Obrony 
Narodowej) ustawy z dnia 21 marca 1991 r. 
o obszarach morskich Rzeczypospolitej Pol-
skiej i administracji morskiej, jeżeli są one 
wymagane;

 5. W przypadku obiektów zakładów gór-
niczych oraz obiektów usytuowanych 
na terenach zamkniętych i terenach, o któ-
rych mowa w art. 82 ust. 3 pkt 1 (na tere-
nie pasa technicznego, portów i przystani 
morskich, morskich wód wewnętrznych, 
morza terytorialnego i wyłącznej strefy 
ekonomicznej, a także na innych terenach 

przeznaczonych do utrzymania ruchu i trans-
portu morskiego), postanowienie o uzgod-
nieniu z organem administracji architekto-
niczno - budowlanej, o którym mowa w art. 82 
ust. 2, projektowanych rozwiązań w zakresie:

a. linii zabudowy oraz elewacji obiektów bu-
dowlanych projektowanych od strony dróg, 
ulic, placów i innych miejsc publicznych, 

b. przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, 
linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia te-
renu, wyprowadzonych poza granice terenu za-
mkniętego, portów morskich i przystani mor-
skich, a także podłączeń tych obiektów do sieci 
użytku publicznego;

6. W przypadku drogi w transeuropejskiej sieci 
drogowej: 

a. wynik audytu bezpieczeństwa ruchu dro-
gowego, o którym mowa w art. 24l ust. 1 usta-
wy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicz-
nych, 

b. uzasadnienie zarządcy drogi, o którym 
mowa w art. 24l ust. 4 ustawy z dnia 21 marca 
1985 r. o drogach publicznych; 

7. Umowę urbanistyczną, jeżeli jej zawarcie 
jest wymagane zgodnie z miejscowym planem 
rewitalizacji. 

8. W przypadku instalacji radiokomunika-
cyjnych - oświadczenie projektanta, posiada-
jącego uprawnienia budowlane do projektowa-
nia w specjalności, o której mowa w art. 14 ust. 
1 pkt 2 lub 4 lit. a, że instalacja radiokomuni-
kacyjna nie spełnia warunków, o których mowa 
w przepisach wydanych na podstawie art. 60 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostęp-
nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko; 

9. Oświadczenie projektanta dotyczące 
możliwości podłączenia projektowanego 
obiektu budowlanego do istniejącej sieci 
ciepłowniczej, zgodnie z warunkami określo-
nymi w art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 
r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 
755, z późn. zm.), złożone pod rygorem odpo-
wiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia wynikającej z art. 233 § 6 ustawy 
z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1950 i 2128 oraz z 2020 r. poz. 
568, 875 i 1086); składający oświadczenie jest 
obowiązany do zawarcia w nim klauzuli o na-
stępującej treści: „Jestem świadomy(-ma) od-
powiedzialności karnej za złożenie fałszywego 
oświadczenia.”. Klauzula ta zastępuje poucze-
nie organu o odpowiedzialności karnej za skła-
danie fałszywych oświadczeń. 

Ponadto do wniosku należy dołączyć: 

1. Pełnomocnictwo (jeżeli ustanowiono peł-

nomocnika) w formie zgodnej z art.33 ustawy 
Kodeks postępowania administracyjnego.

Obowiązek dołączenia załączników może 
wynikać również z przepisów odrębnych.

INFORMACJA DOTYCZĄCA PROJEKTU BU-
DOWLANEGO

Projekt zagospodarowania działki lub tere-
nu oraz projekt architektoniczno-budow-
lany stanowiący załącznik do wniosku o po-
zwolenie na budowę, opracowuje projektant, 
który w razie potrzeby zapewnia udział osób 
posiadających uprawnienia budowlane do 
projektowania w odpowiedniej specjalności 
i odpowiada za ich wzajemne skoordynowa-
nie, zapewniające uwzględnienie: zawartych 
w przepisach zasad bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia w procesie budowy, specyfikę pro-
jektu budowlanego, oraz zgodności projektu 
technicznego z projektem zagospodarowania 
działki lub terenu oraz projektem architekto-
nicznobudowlanym - zgodnie z art. 20 ust. 1 
pkt 1a) Prawa budowlanego.

Projekt zagospodarowania działki lub terenu 
oraz projekt architektoniczno-budowlany po-
winien być: 

1. zgodny z: 

a) ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego i innymi aktami 
prawa miejscowego albo decyzji o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu w przy-
padku braku miejscowego planu;

b) wymaganiami ochrony środowiska, w szcze-
gólności określonymi w decyzji o środowisko-
wych uwarunkowaniach, o której mowa w art. 
71 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. 
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko; 

c) ustaleniami uchwały o ustaleniu lokalizacji 
inwestycji mieszkaniowej; 

d) z przepisami, w tym techniczno-budowlany-
mi;

2. kompletny i zawierać: 

a) wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia 
i sprawdzenia; 

b) informację dotyczącą bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, o której mowa w art. 20 ust. 
1 pkt 1b, c) kopie zaświadczeń, o którym mowa 
w art. 12 ust. 7, dotyczących projektanta i pro-
jektanta sprawdzającego; 

d) oświadczenie, o których mowa w art. 33 ust. 
2 pkt 9 i 10.

Projekt zagospodarowania działki lub 
terenu oraz projekt architektoniczno-
-budowlany powinien zawierać zakres 
zgodny z art. 34 ust. 3 ustawy Prawo 
budowlane, a także musi spełniać wa-
runki określone w rozporządzeniu Mini-
stra Rozwoju z dnia 11 września 2020r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i for-
my projektu budowlanego.

c.d str. 10
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Ile trzeba płacić za załatwienie sprawy?

Wysokość opłaty skarbowej wynosi: 

• za zatwierdzenie projektu budowlanego, bez 
udzielenia pozwolenia – 47,00 zł, 

• za pozwolenie na budowę – opłatę należy 
wyliczyć wg stawek z poniższej tabeli, 

• za pozwolenie na przebudowę lub remont 
obiektu budowlanego – 50% stawki określonej 

w poniższej tabeli. 

Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powsta-
nia obowiązku jej zapłaty, a obowiązek ten po-
wstaje z chwilą złożenia wniosku. 

Opłatę należy wnieść na rachunek Starostwa 
Powiatowego w Głubczycach – bank Santan-
der, nr rachunku: 35 1020 3714 0000 4302 
0012 7878 odpowiednio z dopiskiem: „wpłata 
z tytułu opłaty skarbowej za ….”, „wpłata z tytu-
łu pełnomocnictwa (prokury)”.

Uwaga! Opłacie skarbowej nie podlegają 
czynności urzędowe, wydanie zaświadczeń 
i zezwoleń albo złożenie dokumentu stwier-
dzającego udzielenie pełnomocnictwa lub pro-
kury w sprawach: nauki, szkolnictwa i oświaty 
pozaszkolnej oraz ochrony zdrowia. Opłacie 
skarbowej nie podlegają również czynności 
urzędowe, wydanie zaświadczeń i zezwoleń 

w sprawach budownictwa mieszkaniowe-
go. Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi 
i wstępnym (rodzice, dziadkowie) oraz zstęp-
nym (dzieci i wnuki) lub rodzeństwu jest zwol-
nione z opłaty skarbowej.

Wydział odpowiedzialny za załatwienie spra-
wy:

Wydział Budownictwa i Architektury 

II piętro, pokój 306, 307 

Nr telefonu: 77 / 405 36 
76, 77 / 405 36 75

Jak długo czeka się na za-
łatwienie sprawy?

Wydanie decyzji nastę-
puje bez zbędnej zwłoki 
(zgodnie z art. 35 § 1 usta-
wy Kodeks postępowa-
nia administracyjnego). 
Załatwienie sprawy wy-
magającej postępowania 
wyjaśniającego powinno 
nastąpić nie później niż 
w ciągu miesiąca, a spra-
wy szczególnie skompli-
kowanej - nie później niż 
w ciągu dwóch miesięcy 
zgodnie z art. 35 § 3 usta-
wy Kodeks postępowa-
nia administracyjnego), 
a maksymalnie w cza-
sie nie dłuższym niż 65 
dni, od dnia dostarczenia 
wniosku z kompletem ma-
teriałów i dokumentów. 
Do terminu załatwienia 
sprawy nie wlicza się ter-
minów przewidzianych 
w przepisach prawa do 
wykonania określonych 
czynności, okresów za-
wieszenia postępowania, 
a także okresów opóźnień 
z winy strony lub z przy-
czyn niezależnych od or-
ganu.

W jaki sposób odebrać 
dokument kończący 
sprawę?

Decyzja może zostać wysłana na adres poda-
ny przez wnioskodawcę lub jeżeli ustanowio-
no pełnomocnika – na adres pełnomocnika. 
Po wcześniejszym ustaleniu telefonicznym 
można również decyzję wraz z załącznikami 
odebrać osobiście.

Przepisy prawne obowiązujące przy postę-
powaniu w danej sprawie:

• ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budow-
lane, 

• ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks 
postępowania administracyjnego, 

• ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie 
skarbowej, 

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Bu-
downictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 

kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 
września 2020r. w sprawie szczegółowego za-
kresu i formy projektu budowlanego 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Bu-
downictwa z dnia 24 sierpnia 2016r. w sprawie 
wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę 
lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudo-
wy budynku mieszkalnego 7 jednorodzinnego, 
oświadczenia o posiadanym prawie do dyspo-
nowania nieruchomością na cele budowlane, 
oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub roz-
biórkę, 

• Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady Europu (UE) 2016/679 z dnia 27 kwiet-
nia 2016 r w sprawie ochrony osób fizycznych 
w związku z przetwarzaniem danych osobo-
wych i w sprawie swobodnego przepływu ta-
kich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/
WE.

O czym wnioskodawca wiedzieć powinien?

Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeże-
li budowa nie została rozpoczęta przed upły-
wem 3 lat od dnia, w którym stała się osta-
teczna lub budowa została przerwana na czas 
dłuższy niż 3 lata.

Co przysługuje wnioskodawcy?

Stronom przysługuje prawo wniesienia odwo-
łania od decyzji, które może być złożone w se-
kretariacie Starostwa Powiatowego w Głub-
czycach, lub nadane na poczcie w terminie 14 
dni od dnia doręczenia decyzji. Odwołanie od 
decyzji o pozwoleniu na budowę wnosi się do 
Wojewody Opolskiego, za pośrednictwem Sta-
rosty Głubczyckiego.

Wzory wniosków do pobrania na stronie http://bip.po-
wiatglubczycki.pl – Karty Usług – Wydział Budownictwa 
i Architektury

1. Druk B-1 - Wniosek o pozwolenie na budowę wraz 
z załącznikiem o stawce należnej opłaty skarbowej. 

2. Druk B-3 - Oświadczenie o posiadaniu prawa do dys-
ponowania nieruchomością na cele budowlane. 

3. Druk B-4 - Informacje uzupełniające do wniosku B-1, 
oraz wniosków B-2 i B-3. 

4. Druk - Wzór pełnomocnictwa.
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Rajd Św. Jerzego i Międzynarodowy Dzień Ziemi po harcersku!
23 kwietnia jest obchodzony jako Dzień 

św. Jerzego – patrona całego świato-
wego skautingu. 

Z tej okazji nasze zuchy 
i harcerze wzięli udział 
w Rajdzie Świętego Jerzego 
na trasie Głubczyce-Gołu-
szowice-Głubczyce. Było to 
dla nas bardzo radosne wy-
darzenie!!! 

Rajd był organizowany 
z zachowaniem obostrzeń. 
Na trasę rajdu wyrusza-
ły kilkuosobowe zastępy 
w odstępach czasowych 
i różnych kierunkach, by nie 
spotykały się wzajemnie. 
Na trasie rajdu każdy za-
stęp miał za zadanie odna-
leźć przygotowane dla nich 

zadania w konkretnie wyznaczonej lokalizacji, 
wykonać je oraz zapoznać się z ciekawostkami 
z życiorysu naszego patrona. Na końcu trasy 
na każdy patrol czekała smaczna niespodzian-
ka!!!

Pamiętaliśmy również o obchodzonych w dniu 
wczorajszym Światowym Dniu Ziemi. Patrole 
harcerskie podczas trasy rajdu zbierały śmie-
ci na terenie Parku Miejskiego oraz Świątyni 
Dumania w Głubczycach i dróg do Gołuszowic. 

S e r d e c z n i e 
d z i ę k u j e -
my naszym 
h a r c e r z o m 
za podjęcie 
tego wyzwa-
nia. Jesteśmy 
z Was dumni!!! 
D z i ę k u j e m y 
także za tak 
dużą frekwen-
cję  Obchody 
Święta nasze-
go patrona za-
kończyl iśmy 
Mszą Świętą 
w intencji har-
cerzy w Koście-
le Parafialnym 
w Głubczy-
cach.

K.M.

Archeolodzy ruszają w teren. Nieinwazyjne badania 
powierzchniowe na polach w okolicach Ściborzyc Małych
W połowie kwietnia Powiatowe Muzeum 

Ziemi Głubczyckiej przeprowadziło 
archeologiczne badania terenowe w Ści-
borzycach Małych. Miały one na celu we-
ryfikację zgłoszenia o zabytkach odkrywa-
nych w pobliżu tej miejscowości. W pracach 
uczestniczyli także archeolodzy z Uniwersy-
tetu Wrocławskiego – dr Przemysław Dulę-
ba oraz mgr Adam Pyzik.

Prospekcja miała formę klasycznych badań po-
wierzchniowych z użyciem wykrywaczy meta-
lu, podczas których poszukuje się zalegających 
na powierzchni i w warstwie humusu zabytków 

ruchomych: fragmentów naczyń ceramicznych, 
dawnych ozdób, elementów uzbrojenia czy też 
narzędzi. Dokładne położenie znalezisk namie-
rza się za pomocą odbiornika nawigacji sateli-
tarnej GPS. Na podstawie uzyskanych wyników 
można ustalić m.in. zasięg i charakter stanowi-
ska archeologicznego oraz określić jego poten-
cjał naukowy.

W trakcie badań w Ściborzycach Małych pozy-
skano kilkanaście artefaktów. Na okres neolitu 
datowana jest seria wyrobów krzemiennych. 
Należy je najprawdopodobniej łączyć z zaple-
czem produkcyjnym znajdującej się w okolicy 
osady użytkowanej w połowie IV tysiącleciu 
przed Chr. przez społeczności tzw. kultury pu-
charów lejkowatych (nazwa pochodzi od cha-
rakterystycznej formy naczynia wytwarzanej 
przez przedstawicieli tej ludności).  Ciekawym 
znaleziskiem jest także niepozorny z wyglądu 
fragment wygiętego drutu ze stopu miedzi. Sta-
nowi on pozostałość fibuli (zapinki), czyli ozdo-
by działającej na zasadzie agrafki, którą w sta-
rożytności spinano szaty. Ze względu na dużą 
dynamikę zmian w ówczesnej modzie zapinki 
stanowią jedną z czulszych chronologicznie ka-

tegorii zabytków archeologicznych. Prezento-
wany egzemplarz ze względu na kształt i kon-
strukcję zapięcia można datować na III wiek 
po Chr. i wiązać z obecnością na tych terenach 
ludności tzw. kultury przeworskiej, utożsamia-
nej ze znanym ze źródeł antycznych germań-
skim plemieniem Wandalów.

Płaskowyż Głubczycki obfituje w znaleziska ar-
cheologiczne, dlatego też warto przypomnieć, 
że jeśli zdarzy nam się natrafić na przedmioty 
bądź obiekty wyglądające zabytkowo, prze-
pisy obligują nas do zabezpieczenia takiego 
odkrycia i do niezwłocznego powiadomienia 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków bądź 
miejscowych władz. Informacje można tak-
że zgłaszać do muzeum. Znalazcy postępują-
cy zgodnie z literą prawa, troszczący się o za-
chowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego, 
mogą liczyć na godne podziękowanie. 

Izabela Szter – archeolog  
w Powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej 

ul. Rynek 1 
48-100 Głubczyce 

tel. 77 485 01 93 
archeologia@muzeum.glubczyce.info
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SZKOŁA SPECJALNA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY 
PRZY SPECJALNYM OŚRODKU 

SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM W GŁUBCZYCACH ZAPRASZA 

Szkoła Specjalna Przysposabiająca 
do Pracy przy Specjalnym Ośrodku 

Szkolno-Wychowawczym w Głubczycach 
to miejsce nauki dla osób z niepełno-
sprawnością intelektualną w stopniu 
umiarkowanym, znacznym oraz z niepeł-
nosprawnościami sprzężonymi. 

Przeznaczona jest dla uczniów, którzy ukończy-
li szkołę podstawową lub gimnazjum i pragną 
kontynuować edukację. Etap edukacyjny trwa 
3 lata z możliwością wydłużenia. Uczniowie 
mogą pobierać naukę do ukończenia 24 roku 
życia. Klasy liczą od czterech do ośmiu osób, 
a ocenianie ma charakter opisowy. 

Zajęcia odbywają się od poniedziałku do piątku 
i obejmują następujące przedmioty: 

- Funkcjonowanie Osobiste i Społeczne, 

- Przysposobienie do Pracy, 

- Zajęcia Kształtujące Kreatywność, 

- Zajęcia Rozwijające Komunikowanie się, 

- Wychowanie Fizyczne, 

- Religię,  

- zajęcia rewalidacyjne oraz szereg zajęć spe-
cjalistycznych (z psychologiem, logopedą, tera-
peutą integracji sensorycznej). 

Program nauczania w Szkole Przysposabiającej 

do Pracy obejmuje różne dzie-
dziny życia. Są to m.in. gospodar-
stwo domowe, zajęcia kulinarne, 
cukiernicze, prace ogrodnicze, 
prace biurowe, rękodzieło, maj-
sterkowanie, szycie, dekorowa-
nie, zajęcia na terenach zielonych 
oraz inne dziedziny życia co-
dziennego. Wszystkie opierają się 
na indywidulanych programach 
edukacyjnych, które dostoswane 
są do potrzeb uczniów tak, aby 
po ukończeniu tego typu szkoły 
byli jak najbardziej samodzielni, 
potrafili prowadzić bądź zadbać 

o własne środowisko domowe, 
a także funkcjonować w społeczeństwie. 

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiającej 
do Pracy mają również możliwość zapoznania 
się z różnymi profesjami w ramach zajęć z do-
radztwa zawodowego. Odwiedzają miejsca pra-
cy, zapoznają się ze specyfiką danego zawodu, 
a niejednokrotnie mają szansę spróbowania 
własnych sił w drobnych pracach. 

W Szkole Specjalnej Przysposabiającej do Pracy 
uczniowie mają nie tylko zajęcia praktyczne, ale 
również rozwijają swoje zdolności intelektual-
ne i poszerzają wiedzę zdobytą na wcześniej-
szych etapach edukacyjnych. Zakres ten obej-
muje czytanie, pisanie, elementarne pojęcia 
matematyczne, wiedzę o zjawiskach przyrod-
niczych. Nabywają również umiejętności przy-
datne w dorosłym życiu m.in robienie zaku-
pów, posługiwanie się pieniędzmi, korzystanie    
z instytucji państwowych. Dodatkowo każdy 
z uczniów uczestniczy w zajęciach rewalidacji 
indywidualnej, podczas których usprawnianie 
są zaburzone funkcje, ale jest to również moż-
liwość rozwijania zainteresowań oraz wspoma-
ganie uczniów. 

Zajęcia z wychowania fizycznego dają szansę 
usprawniania funkcji ruchowych, ale są także 
elementem motywującym do podjęcia sporto-
wej rywalizacji w różnego typu zawodach spor-
towych. Lekcje odbywają się na sali gimnastycz-
nej, siłowni, boisku sportowym, także na innych 
terenach rekreacyjno-sportowych. 

Uczniowie Szkoły Specjalnej Przysposabiają-
cej do Pracy biorą czynny udział w różnych 
atrakcyjnych zajęciach, wycieczkach, zawodach 
sportowych, przeglądach artystycznych, pro-
gramach profilaktycznych, warsztatach. 

Dodatkowymi, atrakcyjnymi i ważnymi w pro-
cesie edukacji uczniów Specjalnego Ośrodka 
Szkolno-Wychowawczego w Głubczycach, są 
zajęcia hipoterapii oraz alpakoterapii, które 
dają możliwość rehabilitacji osób niepełno-
sprawnych poprzez obcowanie ze zwierzętami. 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy za-
pewnia uczniom również pobyt i opiekę wy-
chowawców w internacie od poniedziałku do 
piątku. 

W celu zapoznania się z działaniami i osiągnię-
ciami naszych uczniów zapraszamy na  na-
szą szkolną stronę pod adresem: https://so-
swglubczyce.pl oraz na portal społecznościowy 
Facebook pod nazwą Specjalny Ośrodek Szkol-
no-Wychowawczy w Głubczycach.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kon-
takt z placówką pod numerem tel. 77 485 27 20 
lub osobiście: ul. Raciborska 17, 48-100 Głub-
czyce.

Zapraszamy!

                                                                                             
Edyta Wolny
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Zespół Szkół Mechanicznych w Głubczy-
cach  to szkoła zawodowa sięgająca swoją 

tradycją do 1969 r. 

Przez wiele lat kształciliśmy i kształcimy na wy-
sokim poziomie dla potrzeb lokalnych podmio-
tów gospodarczych oraz studiów technicz-
nych na terenie całego kraju. Współpracujemy 
z lokalnymi przedsiębiorstwami stwarzając 
uczniom możliwości rozwojowe w nauczanym 
zawodzie. 

W skład ZSM wchodzą:

• Technikum nr 2

• Liceum Ogólnokształcące „Mundurowe”

• Branżowa Szkoła I Stopnia

• Centrum Kształcenia Zawodowego

• Stacja Diagnostyczna

• Warsztaty

• Internat

W szkole znajdują się świetnie przygotowane 
pracownie specjalistyczne spełniające najwyż-
sze standardy wymagań wspomagające wie-
dzę uczniów o kierunkach technicznych. Nauka 
w Technikum trwa 5 lat i kończy się stosowny-
mi egzaminami. 

Oferta edukacyjna TECHNIKUM NR 2

• t. ekonomista,

• t. logistyk,

• t. handlowiec, 

• t. mechanik. 

• t. elektryk, 

• t. informatyk, 

• t. pojazdów samochodowych, 

• t. budownictwa, t. urządzeń sanitarnych, 

• t. urządzeń i systemów energetyki odnawial-
nej.

Oferta edukacyjna Branżowej Szkoły I Stopnia

Nauka trwa 3 lata. Kierunki oferowane przez 
szkołę to:

• mechanik pojazdów samochodowych (prak-
tyka na warsztatach szkolnych)

• Ślusarz 

• Mechanik- monter  maszyn i urządzeń

• Monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych

• Blacharz samochodowy

• Kierowca- mechanik

• Sprzedawca

• Magazynier-logistyk

• Elektryk

• Fryzjer

• Cukiernik

• Piekarz

• kucharz

Ponadto, w naszej szkole funkcjonuje placów-
ka Centrum Kształcenia Zawodowego organi-
zująca dla kursantów zajęcia teoretyczne oraz 

współpracująca z województwem dolnoślą-
skim, śląskim, podkarpackim i lubelskim. CKZ 
kształci w systemie 3 stopniowym (I,II,III kla-
sa), nauka trwa 4 tygodnie i odbywa się w sys-
temie stacjonarnym (obecnie zdalnie). 

Kierunki kształcenia CKZ:

- Elektryk

- Elektromechanik pojazdów samochodowych

- Lakiernik samochodowy

- Mechanik-operator pojazdów i maszyn rolni-
czych

- Elektromechanik

- Elektronik

Terminy postępowania rekrutacyjnego na rok 
szkolny 2021/2022

Wniosek o przyjęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej wrazz dokumentami bę-
dzie można składać od 17 maja 
2021r.do 21 czerwca 2021r.

Uzupełnienie wniosku o przy-
jęcie do szkoły ponadpodsta-
wowej o zaświadczenie o wy-
nikach egzaminu ósmoklasisty 
należy złożyć od 25 czerwca 
2021r. do 14 lipca 2021r.

Listy kandydatów zakwalifi-
kowanych i kandydatów nie-
zakwalifikowanych ogłoszone 
zostaną 22 lipca 2021r.

Listy kandydatów przyjętych i kandydatów nie-
przyjętych ogłoszone będą 2 sierpnia 2021r.

W terminie od 23 lipca 2021r. do 30 lipca 2021r. 
w przypadku kandydatów zakwalifikowanych, 
składa się potwierdzenie woli przyjęcia w po-
staci przedłożenia oryginału świadectwa ukoń-
czenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wyni-
kach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały 
one złożone  w uzupełnieniu wniosku o przyję-
cie do szkoły ponadpodstawowej. W przypad-
ku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe 
– także zaświadczenia lekarskiego zawierające-
go orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowot-
nych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

W przypadku braku możliwości przedłożenia 
takiego zaświadczenia lub orzeczenia, rodzic 
kandydata lub kandydat pełnoletni informu-
je o tym dyrektora szkoły w terminie do 20 
sierpnia 2021r. do godz. 15.00. Należy wska-
zać wówczas przyczynę niedotrzymania pier-
wotnego terminu. Wówczas zaświadczenie lub 
orzeczenie składa się dyrektorowi szkoły, do 
której uczeń został przyjęty, nie później niż do 
24 września 2021r.

Nieprzedłożenie do 24 września 2021r. za-
świadczenia lub orzeczenia będzie równo-
znaczne z rezygnacją z kontynuowania nauki 
w szkole, do której uczeń został przyjęty.

Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Mechanicznych 
w Głubczycach
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Oferta edukacyjna Zespołu Szkół Ogólnokształcących 
w Głubczycach

Zapraszamy do LO w Głubczycach! Koń-
czysz właśnie szkołę podstawową. Ko-

niec roku szkolnego zbliża się wielkimi 
krokami, a Ty w dalszym ciągu nie wiesz, co 
ze sobą począć i którą ze szkół wybrać? Wy-
bierz głubczyckie liceum. 

Jednym z najważniejszych argumentów jest 
fakt, że przygotujemy Cię do matury najlepiej, 
jak potrafimy. Dlaczego? Dlatego, że spośród 
szkół średnich w powiecie głubczyckim mamy 
najwyższą zdawalność. Dzięki temu będziesz 
mieć szansę na studiowanie na Twoim wyma-
rzonym kierunku. Nasi absolwenci z powodze-
niem odnajdują się na takich uczelniach jak 
Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo 
Hutnicza czy Akademia Medyczna.

W naszej szkole możesz rozwijać się w wie-
lu dziedzinach, zarówno tych naukowych, jak 
i kulturalnych oraz artystycznych.

Ogromnym atutem jest możliwość nauki j. an-
gielskiego na odpowiednim dla siebie pozio-
mie zaawansowania. Nie marnujesz więc czasu 

na powtarzanie treści, które już dawno masz 
opanowane. Żadna szkoła średnia w Głubczy-
cach tego Ci nie zapewni. 

Dajemy Ci możliwość realizowania się i udziału 
w konkursach i olimpiadach przedmiotowych 
(matematycznych, chemicznych, historycznych 
i biologicznych itp. ) na szczeblu wojewódzkim, 
regionalnym i ogólnopolskim. 

Kolejnym plusem naszej szkoły jest bogate 
i zróżnicowane życie pozalekcyjne. Z nami mo-
żesz pojechać na rajd rowerowy, spływ kajako-

wy, jak również na Eu-
roweek -  kilkudniowe 
warsztaty z wolontariu-
szami z całego świata, 
podczas których dosko-
nalimy komunikowa-
nie się w j. angielskim. 
Możemy pochwalić się 
również  organizowa-
niem wymian między-
narodowych. Od ponad 
10 lat wspólnie z Polsko 
Niemiecką Współpra-
cą Młodzieży odbywają 
się spotkania, podczas 
których naprzemien-
nie gościmy uczniów 
z Niemiec i wyjeżdżamy 
za granicę.

Współpracujemy rów-
nież z prestiżowy-
mi uczelniami . Nasi 
uczniowie mogą brać 
udział w zajęciach or-
ganizowanych m.in. 
na Uniwersytecie Jagiel-
lońskim, Uniwersytecie 
Opolskim i w Państwo-
wej Medycznej Wyż-
szej Szkole Zawodowej 
w Opolu.

Ci z Was, którzy odkry-
ją w sobie duszę artysty, 
będą mieli okazję wykazać się swoimi zdolno-
ściami w organizowanym od lat Konkursie Mic-
kiewiczowskim.

Niektórzy z Was pewnie będą mieli okazję pra-
cować w Samorządzie Uczniowskim. Aktyw-
ność ta umożliwi Wam realny wpływ na  życie 
szkoły. 

Jeżeli nieobca Ci jest empatia, będziesz mógł 
pracować w ramach wolontariatu. Społeczność 
szkolna bierze udział w wielu akcjach chary-
tatywnych, zarówno tych organizowanych jak 
i podejmowanych z własnej inicjatywy.

Więcej o tym, co planujemy, jak również o tym, 
co do tej pory działo się w naszej szkole, spraw-
dzisz w naszych mediach społecznościowych. 
Obserwuj nas na Facebooku i Instagramie. Za-
praszamy.

Euroweek

Otrzęsiny

OFERTA EDUKACYJNA
I Liceum Ogólnokształcącego im. A. Mickiewicza w Głubczycach

na rok szkolny 2021/2022

PROFILE DO WYBORU 

MATEMATYCZNO-FIZYCZNY

MATEMATYCZNO-INFORMATYCZNY

BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

HUMANISTYCZNY

JĘZYKOWY

Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje na stronie 
www.lo.powiatglubczycki.pl w zakładce OFERTA EDUKACYJNA. 

W imieniu społeczności 

Liceum Ogólnokształcącego w Głubczycach 

Katarzyna Jasińska - Kaliwoda oraz 
Jolanta Kruk
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LICEALISTKI Z KOLEJNYMI SUKCESAMI!
MARIA ARTYMIAK FINALISTĄ XXV OLIM-
PIADY WIEDZY O ŻYWIENIU I ŻYWNOŚCI
„Zdrowie człowieka tkwi od pokoleń w tym co ma w głowie i co na stole” 
prof. Jan Gawęcki

Bardzo miło nam ogłosić, że Ma-
ria Artymiak uczennica klasy 
III B w Zespole Szkół Ogólno-
kształcących w Głubczycach, 
zdobyła tytuł finalisty w cen-
tralnym etapie jubileuszowej 
XXV Olimpiady Wiedzy o Ży-
wieniu i Żywności.

Historia olimpiady ma kil-
kudziesięcioletnią tradycję 
i stawia sobie za cel rozwijanie 
zainteresowań uczniów i na-
uczycieli problemem żywienia, 
upowszechnianie wzorców ra-
cjonalnego żywienia i promo-
cję zdrowia oraz tworzenie dla 
zdolnej młodzieży możliwo-
ści ogólnopolskiej rywalizacji 
w tym obszarze wiedzy.

Przewodniczącym Komitetu 
Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest dr n. med. Adam 
Grzegrzółka - dyrektor Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja Reja w Szcze-
cinie oraz gościnnie prof. dr hab. Jan Gawęcki. Zgodnie z wcześniejszą 
zapowiedzią tematem wiodącym tegorocznej edycji olimpiady była: 
Cukrzyca – jedna z najbardziej rozpowszechnionych chorób dietozależ-
nych oraz jej związki z żywnością, żywieniem i stylem życia.

Zawody mają charakter trójstopniowy: etap I szkolny (zawody I stop-
nia), etap II okręgowy (zawody II stopnia) i etap III centralny (zawody III 
stopnia). Zainteresowanie wśród naszej młodzieży i chęć wzięcia udzia-
łu w olimpiadzie jest ogromne. Uczniowie, jak co roku, przygotowują się 
merytorycznie do tej rywalizacji pod kierunkiem pani mgr Beaty Seń.

Zawody I stopnia odbyły się w naszej 
szkole stacjonarnie 19 października 
2020 r. i polegały na rozwiązaniu 
testu pisemnego, opracowanego 
przez nauczyciela przygotowujące-
go uczniów do tej olimpiady. Do eta-
pu okręgowego zakwalifikowały się 
dwie uczennice z najwyższym wyni-
kiem testu: Maria Artymiak z klasy 
III B i Amelia Mikler z klasy II B.

Eliminacje okręgowe, ze względu 
na panującą sytuację pandemiczną, 
zostały zorganizowane 4 grudnia 
2020 r. w formie on-line na platfor-
mie Centrum Egzaminów Testowych 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycz-
nego. Polegały na rozwiązaniu testu, 
na który składały się zadania z te-
matyki wiodącej i zadania z zakresu 
gastronomii, żywności i żywienia. Do 
etapu centralnego zakwalifikowała się Maria Artymiak, spośród 5 tys. 
uczestników olimpiady z całego kraju.

Po pierwszej części pisemnej zawodów III stopnia (centralnych) prze-
prowadzonej 11 marca 2021 r. w formie on-line na platformie Centrum 
Egzaminów Testowych PUM, nasza uczennica znalazła się na liście 30 
osób zakwalifikowanych do drugiej części zawodów centralnych, która 
odbyła się już w formie stacjonarnej z zachowaniem reżimu sanitarnego 
w dniach 18-19 marca 2021 r. w murach Zespołu Szkół nr 6 im. Mikołaja 
Reja w Szczecinie.

Część praktyczna eliminacji centralnych obejmowała wykonanie zada-
nia polegającego na przeprowadzeniu procesu technologicznego okre-
ślonej potrawy, zaplanowaniu i ocenieniu żywienia dla określonych 
osób oraz zaprezentowaniu techniki serwowania określonego dania.

Na zakończenie tegorocznej edycji olimpiady zostały uroczyście wrę-
czone nagrody i dyplomy laureatom i finalistom oraz podziękowania na-
uczycielom za wyróżniające przygotowanie uczniów.    

DOMINIKA HAMERLA FINALISTĄ III 
OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY 
O MÓZGU

Z przyjemnością informujemy, że 
Dominika Hamerla uczennica klasy 
II b w Zespole Szkół Ogólnokształ-
cących w Głubczycach, zdobyła ty-
tuł finalisty w etapie centralnym III 
Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy 
o Mózgu.

Jak w poprzednich latach, również 
w tym roku szkolnym, grupa zainte-
resowanych uczniów zgłosiła chęć 
uczestnictwa w tegorocznej edycji 
olimpiady. Od października rozpo-
częły się przygotowania uczniów 
pod kierunkiem pani Beaty Seń – na-
uczycielki biologii.

Olimpiada ma charakter trójstopnio-
wy: I etap – szkolny, II etap – okręgo-
wy i III etap – centralny. Współorga-
nizatorami olimpiady są: Pomorski 
Uniwersytet Medyczny, Pomorskie 
Towarzystwo Neurokognitywistycz-
ne i V Liceum Ogólnokształcące im. 
A. Asnyka w Szczecinie.

Ze względu na panującą sytuację 
epidemiczną etap szkolny, etap 

okręgowy i część pisemna etapu cen-

tralnego odbyły się według harmonogramu w trybie zdalnym.

Do etapu szkolnego, który odbył się 14 grudnia 2020 roku, przystąpiło 
16 uczniów z naszej szkoły. Polegał on na rozwiązaniu testu na platfor-
mie Centrum Egzaminów Testowych Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego. Do etapu okręgowego olimpiady zakwalifikowało się 5 na-
szych uczennic klas drugich: Dominika Hamerla, Barbara Lenczewska, 
Emilia Leśniak, Agata Pyrczak i Liwia Siemieniec.

Etap okręgowy, który miał miejsce 5 marca 2021 roku, przebiegał rów-
nież w trybie zdalnym na tej samej platformie Centrum Egzaminów Te-
stowych PUM. W teście brało udział 253 uczestników, zakwalifikowa-
nych po etapie szkolnym olimpiady.

Do etapu centralnego zakwalifikowało się 176 uczestników olimpiady 
z różnych miast Polski, wśród nich 3 uczennice naszej szkoły: Dominika 
Hamerla, Barbara Lenczewska i Liwia Siemieniec.  

Etap centralny olimpiady przebiegał w dwóch częściach: pisemnej i ust-
nej. Część testowa tego etapu odbyła się w trybie zdalnym 16 kwietnia 
2021 roku, według zasad obowiązujących jak w poprzednich etapach. 
Po ogłoszeniu przez Komitet Główny Olimpiady wyników z tej części, 
nasza uczennica – Dominika Hamerla zajęła 3 lokatę na podstawie 
punktów zdobytych w części testowej, uzyskując tym samym już tytuł 
finalisty.

Dnia 24 kwietnia 2021 roku w auli głównej Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie odbyła się część ustna etapu centralnego – fi-
nał kończący III Ogólnopolską Olimpiadę Wiedzy o Mózgu. Do tej części 
zakwalifikowało się 16 licealistów ze Szczecina, Warszawy, Głubczyc, 
Gdańska, Gdyni, Częstochowy, Kołobrzegu i Torunia. Wyłoniono dwóch 
zwycięzców – laureatów tegorocznej edycji olimpiady, którzy uzyskali 
indeks Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Na zakoń-
czenie uroczystości wręczono laureatom i finalistom dyplomy i nagrody 
książkowe.

DOMINIKA HAMERLA FINALISTĄ III tralnego odbyły się według harmonogramu w trybie zdalnym.
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6 MEDALI BADMINTONISTÓW TECHNIKA GŁUBCZYCE NA INDYWIDUALNYCH 
MISTRZOSTWACH POLSKI MŁODZIKÓW

W dniach 29.04 - 02.05.2021 r. w Głubczy-
cach odbyły się Indywidualne Mistrzo-

stwa Polski Młodzików U15 w Badmintonie.

Mistrzostwa były Współfinansowane przez Sa-
morząd Województwa Opolskiego oraz Powiat 
Głubczycki Na starcie Mistrzostw stanęło ok. 
130 zawodników z ponad 30 klubów całego 
kraju. 

Klub LKS Technik Głubczyce reprezentowali za-
wodnicy: Maja Janko, Oliwia Zielińska, Domi-
nika Wiciak, Anna Gałaszkiewicz, Mateusz 
Golas, Rafał Mielnik, Jakub Gałązka, Domi-
nik Lenartowicz i Konrad Zdeb. 

Zawodnicy Technika zdominowali Mistrzostwa 
zdobywając łącznie 6 medali w tym (3 meda-

le złote, 2 srebrne i 1 brązowy)! Złote medale 
zdobyli w grach pojedynczych: dziewcząt, Maja 
Janko i chłopców, Mateusz Golas. Mateusz zdo-
był jeszcze złoty medal w grze mieszanej grając 
w parze z Julią Wójcik zawodniczką  Beninca 
UKS Feniks K-Koźle pokonując w finale zawod-
niczkę klubową Maję Janko, która w parze z Mi-
chałem Melaniukiem z klubu Milenium Warsza-
wa tym samym zdobyła srebrny medal. 

Srebrny medal zdobył również Rafał Mielnik 
w grze podwójnej chłopców w parze z Wojcie-
chem Budnym zawodnikiem z klubu Beninca 
UKS Feniks K-Koźle. Medal brązowy natomiast 
zdobyła jeszcze w grze pojedynczej dziewcząt 
Oliwia Zielińska. Serdecznie Gratulujemy!

LKS Technik

LZS KARATE DO z kolejnymi sukcesami!
W dniach 6 - 7 marca 2021r. 

w Bydgoszczy odbyly się 
rankingowe XX  Central Euro-
pe Open Karate WKF-Grand 
Prix Pomorza i Kujaw. W zawo-
dach startowało 716 zawod-
ników w 1065 osobo konku-
rencjach z 67 klubów z Polski, 
Azerbejdżanu, Czech, Niemiec 
i Norwegii.

Ludowy Zespół Sportowy Karate - 
Do Głubczyce  reprezentowali:

- Maciej Kowalczyk, który w kata 
U21 zdobył złoty medal, a w kata  
junior zdobył brązowy medal;

- Szymon Cieślik, który w kata U21 
zdobył srebrny medal, a w kata 
senior zdobył brązowy medal;

- Jakub Patryjach, który w kata junior zajął 5 miejsce;

- Julia Hac, która nie dostała się do strefy medalowej.

Po tych wszystkich obostrzeniach, zakazach treningowych start naszych 
zawodników był bardzo udany, za co im serdecznie dziękuję! Dziękuję 
też ojcu Julii Hac który zawiózł do bydgoszczy część naszych zawodni-
ków.

20-21 marca. 2021r w Tcze-
wie odbyły się zawody 

rankingowe Polskiej Unii Karate, 
VIII Edycja Grand Prix Tczew ka-
rate WKF.

W zawodach startowało 782 za-
wodników z 64 klubów w 1245 
osobokonkurencjach z Polski, 
Francji, Niemiec, Norwegii, Słowa-
cji i Ukrainy.

Ludowy Zespół Sportowy Karate - 
Do Głubczyce reprezentowali:

- Szymon Cieślik, który w kata U21 
zdobył złoty medal;

- Maciej Kowalczyk, który w kata 
U21 zdobył brązowy medal nato-
miast w kategorii kata junior zdo-
był złoty medal;

- Jakub Patryjach, który w kata ju-
nior zajął piąte miejsce;

- Julia Hac, która w kata kadet zajeła 15 miejsce.

Mimo przerwy w treningach ( obecnie treningi zosały niedawno wzno-
wione) wyniki naszych zawodników uznaję za bardzo dobre i oczekuję 
zaangażowania w dalszych treningach przygotowujących do następnych 
zawodów rankingowych.

20
rankingowe Polskiej Unii Karate, 
VIII Edycja Grand Prix Tczew ka-
rate WKF.

W zawodach startowało 782 za-
wodników z 64 klubów w 1245 
osobokonkurencjach z Polski, 

cji i Ukrainy.

Ludowy Zespół Sportowy Karate - 
Do Głubczyce  reprezentowali:

- Maciej Kowalczyk, który w kata 
U21 zdobył złoty medal, a w kata  
junior zdobył brązowy medal;

- Szymon Cieślik, który w kata U21 
zdobył srebrny medal, a w kata 
senior zdobył brązowy medal;

J.H.


